
      
 

 

STARTPROGRAM 
”Stifinner’n Challenge 2021” 

 
Tirsdag 12. oktober 2021 

 
Arrangør:   Asker og Bærum Motorsport 
 
Løpets adresse:  Asker og Bærum Motorsport. 

Boks 356, N-1301 Sandvika. 
www.abmo.no 
post@abmo.no 
 

Løpets navn:   Stifinner’n Challenge 2021.  
Løpet teller med i ”NTM Challenge-cup”. 

 
Løpets art:   Challenge-løp som består av etapper med åpne og skjulte (hemmelige)  
   tidskontroller. Etappene kan inneholde transportetapper og  
   pålitelighetsetapper. Gjennomsnittshastigheten på de enkelte etapper vil  
   være i h. h. t. Challenge reglementet. Løpet arrangeres i samsvar med  

Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement  
for Norge, og løpets tilleggsregler.  

 
Startprogrammet utfyller løpets tilleggsregler. 

 

Arrangørlisens:  ARCH  42388 

 
Sportskomite: Løpsleder:   Lars Faale   906 19 000  

Ass. Løpsleder: Petter Stenseng  982 82 806  
       

Kontrolant:  Per Odvar Nyborg    
Kontrolant:   Per Arnt Nilssen    

Løypesjef:  Anders Grøttum 
Ass. Løypesjef: Jørn Grøttum 

 
Jury:   Juryleder  Kai Wiggo Bratteng  977 00 631 
   Jurymedlem  Rita Taje      
   Jurymedlem  Maria Taje     
 
Deltagerkontakt:     John E Nilsen   908 59 758 
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Sekretariat:   Hadeland Gjestegård, Nordre Ålsvegen 4, 2770 Jaren 

 

Løpets start/ mål:  Hadeland Gjestegård, Nordre Ålsvegen 4, 2770 Jaren 

Se vedlagte kart som viser plassering av Hadeland Gjestegård. Her får du 
kjøpt det du ønsker av mat og drikke, Kafeen holder åpent til vi avslutter. 
 
Første bil starter kl. 18:30 og de neste med 2 min. mellomrom. 
OBS. Flytende start. Første bil er i mål ca. kl. 21:00/21:30. 
  
Husk å medbringe kvittering for innbetalt startkontingent.  
Ved kjøp av engangslisenser kan arrangøren kun ta imot kontant betaling 
eller vipps, kortbetaling er ikke mulig. 

. 
 
Teknisk kontroll:  Hadeland Gjestegård, åpner kl. 17:00. ( se kart ) 
 
Premiering:   Minimum 1/4 del av startende pr. klasse premieres.  

Premieutdeling foretas på årets Challenge konferanse  
 
Trippavstand:  Avst.: 7510 m. 

 
Se vedlagte skisse over start og mål på trippavstandene på egen side i  
startprogrammet. 

 
Kjøreordre og  Utleveres i sekretariatet 30 min. før egen starttid.  
kart: 
 
Utstyr i bilen:  Husk varseltrekant, førstehjelpspute og vest. I tillegg anbefales slepetau.  

Husk lykt, det blir mørkt ! 
 
Hastigheter og  Det minnes om at det kan opprettes fartskontroller som beskrevet i § 568. 
fartskontroller: VIS HENSYN TIL BEBOERE OG FØLG SKILTET HASTIGHET! 
 
Startnummer og  Startnummer plasseres på begge fordørene.  
reklame:  Arrangørreklame NTM Trailer og Tipp AS reklame plasseres på begge  

fordører på toppen av startnummer. Arrangøren forbeholder seg retten til 
egen reklame. Husk å fjerne startnummer før målområdet forlates. 
 



      
 

 
 

Deltagermeldinger:  Alle deltagermeldinger er skriftlige og nummererte. 
Disse skal kvitteres av deltagerne. 
 

Kontroller:  Løpet består av åpne bemannede kontroller, ÅTK, og hemmelige 
kontroller, som er betegnet HTK (Hemmelig tidskontroll). 
Passeringskontroller er markert med gult skilt med en bokstav – PK. 
Det kan også forkomme hemmelige passeringskontroller – HPK.  
Hemmelige passeringskontroller har ingen markering i terrenget. 
 

Bruk av   Utstyret utdeles i sekretariatet 30 min. før egen starttid og utleveres i en 
GPS-logger med  lukket og plombert plast-holder, som skal festes på bilens høyre siderute 
mobiltelefon:  bak. Det er deltagers ansvar å kontrollere lysindikatorene og  
   bryterposisjon (LOG).  
 

GPS / TLF i plastholderen skal følge bilen fra start til mål,  
og ikke tas ut av bilen underveis !  
 
Alle kontroller registreres av systemet. 
 

Lisenser:   Deltagerne må ha gyldig lisens, utstedt av NBF samt betalt årskontingent  
   til motorklubb. Dette kontrolleres ved start. 
   Engangslisens kan kjøpes ved start og krever ikke medlemskap i klubb. 
 
Startliste:  Vedlagt på egne sider. 
 
Resultater:   Alle klasser har lik resultatberegning i henhold til reglementet § 571. 
 
Tilleggsreglene:  Se www.abmo.no 
 
Challenge- 
reglementet,    Se www.bilsport.no  
 

 
 

ASKER OG BÆRUM MOTORSPORT  
ØNSKER ALLE VEL MØTT! 

http://www.abmo.no/

